
TÄVLINGSREGLER – SEMMELTÄVLING 
 
Tävla och vinn ett presentkort på 500 kr (totalt tre presentkort). 
Kommentera tävlingsinlägget med bild på din semla och motivering till varför din 
favorit borde vinna. Tagga gärna den som står bakom semlan. 
 

T Ä V L I N G S R E G L E R :   
 

1. Kommentera tävlingsinlägget med bild på din semla 
2. Motivera varför just din favoritsemla borde vinna 

 
Tävlingsperiod 
Tävlingen pågår perioden 25/2 - 3/3. Tävlingen startar 00:00 den 25e februari och 
avslutas 24:00 den 3 mars. Bidrag inlämnade före eller efter denna period bortses. 
 
Tävlingen 
Tävlingen går ut på att motivera varför just din favoritsemla ska vinna och tagga den 
som står bakom. Syftet är även att lyfta bagare och konditorier i Norrtågland. Alla 
bidrag inom reglerna för tävlingen godkänns. Flera bidrag från samma tävlande 
godkänns, dock kan endast ett bidrag per person vinna. 
 
Notera att stötande, rasistiska eller hatiska bidrag anmäls och att den tävlande 
diskvalificeras från tävlingen.  
 
Norrtåg ansvarar inte för bidrag som raderats eller är ogilitga. Norrtåg kan inte heller 
ansvara för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka inlämning 
eller slutresultatet av tävlingen.  
 
Tävlingsvillkor 
Genom att motivera varför du ska vinna godkänner du tävlingsreglerna och villkoren. 
Norrtåg har då rätt att publicera ditt bidrag i sina kanaler. 
 
Den information som lämnas i bidraget samt information om dig själv, kommer att 
behandlas vid administration av tävlingen samt vid framtida kontakt vid vinst. I 
samband med publicering av vinnarna kommer namn och tävlingsbidrag publiceras i 
Norrtågs kanaler. Detta avser Instagram, Facebook och norrtag.se. 
 
Tävlande under 18 år deltar endast med målsmans tillstånd.  
 
Anställda på Vy/Norrtåg eller familj till anställda får ej delta i tävlingen.  
 
Priset 
De tre vinnarna av tävlingen vinner ett presentkort på 500 kr. Eventuell vinstskatt 
betalas av vinnaren. Priset kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. 
 
 



Vinnarna 
Vinnaren av Tågresan utses av en jury bestående av Christer Berglund, Affärschef 
Norrtåg, Caroline Sundvall, Meramedia och Julia Mårdestam, Meramedia. Vinnarna 
presenteras 20/12 på Facebook, Instagram och på Norrtåg.se. 
 
Vinnarna kontaktas även personligen via Facebook. 
 
Övriga frågor 
Om du har övriga frågor angående tävlingen eller frågor kring behandlingen av dina 
uppgifter, vänligen kontakta julia@meramedia.se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


